
 

ВІДЗИВ 

офіційного опонента на  дисертаційне дослідження 

 Штеця Віктора Олексійовича  за темою 

 «Творчість Золтана Шолтеса у контексті розвитку образотворчого 

мистецтва Закарпаття ХХ століття», подане на здобуття  наукового ступеня 

кандидата мистецтвознавства 

зі спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво.  

 

Актуальність теми дослідження 

Запропонована до захисту дисертація Віктора Штеця на здобуття 

наукового ступеня кандидата мистецтвознавства присвячена  творчості Золтана 

Шолтеса, живописні доробки якого широко доповнюють мистецько-культурну 

палітру Закарпатської школи живопису ХХ століття. У цьому контексті автор 

торкається проблем критичного осмислення історичної спадщини у призмі 

окремо взятої творчої постаті. Він обґрунтовує здобутки митця на тлі 

культурних та соціальних цінностей, з проекцією здобутків сучасних питань 

митця і творчого середовища. Це дослідження є комплексним та 

багатоаспектним, за проблематикою охоплює значний обсяг фактологічного 

матеріалу, що розкриває становлення і розвиток образотворчого мистецтва 

Закарпаття ХХ століття на прикладі окремо взятої творчої особистості. 

Поставлені завдання розглянуто цілісно в синтезі мистецьких і культурних 

процесів регіону, що протікали паралельно з європейськими. Структура 

дисертації відповідає послідовності порушених проблем, меті, завданням, обсяг 

дисертації складає 369 сторінок, з них – 175 сторінок основного тексту. Робота 

містить вступ, чотири розділи, висновки, обсяг використаних бібліографічних 

джерел нараховує 270 позицій, з них фотоматеріали – 48 позицій.  
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Актуальність поставленої проблематики дослідження є цілком 

переконливою, оскільки залишається відкритим питання ролі мистецьких 

постатей у загальнокультурних процесах та їх місце у творчому середовищі 

окремо взятих мистецьких регіональних шкіл. Незважаючи на те, що в Україні 

існує стійка тенденція наукових досліджень щодо окремо взятих мистецьких 

особистостей, які складали фундамент мистецького середовища, залишається 

відкритим питанням вивчення творчості кожного окремо взятого автора, його 

творчого доробку, що в цілому обумовлює широку палітру українського 

мистецького простору. Окремим аргументом необхідності даного дослідження є 

те, що на сьогодні в системі мистецької освіти України зростає кількість 

факультетів, кафедр чи відділень у царині образотворчого мистецтва, відповідно 

постає необхідність у вивчені творчого досвіду мистецьких персоналій, їхніх 

принципів побудови творчого методу. Адже мова йде про окремі напрацювання 

в часі мистецького вишколу кожного окремого випадку, а також індивідуальні 

особливості авторського пошуку, що може стати основою формування новітніх 

навчально-методичних впроваджень. Зазначена праця є вагомим 

напрацюванням для майбутніх досліджень закарпатського живопису та може 

стати важливою складовою вивчення широкого кола питань мистецтвознавчого 

та культурологічного форматів. 

Особливо цінним, на нашу думку, є залучення до мистецтвознавчого обігу 

значної кількості фактологічного та візуального матеріалу (тобто архівних 

документів та живописних творів), який знаходиться в приватній власності та 

відповідно є малодоступним для загального користування. Така ситуація 

уможливлює подальші розвідки в контексті багатовекторності майбутніх 

досліджень регіонального мистецтва. 

Наукова новизна обумовлена темою і застосуванням сучасної 

методологічної конструкції. З огляду на великий обсяг введеного матеріалу 

Віктор Штець зумів виявити цілісність структури праці та виявити основні віхи 
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творчості З. Шолтеса. Автор спромігся узагальнити та систематизувати матеріал 

у логічно діахронному порядку, а також вивести окремі моделі творчого методу 

митця в контексті застосування різних виражальних засобів, що структурно 

відображено в додатках дисертації.  

Текст дисертації виявляє вміле застосування мистецтвознавчих категорій 

та вільне оперування аналітичними засобами, а також змістовно-логічне 

використання власного досвіду художника-викладача та практика-живописця. 

При загальній строгій науковій системі викладу матеріалу автор залишає за 

собою логічно-образну систему образотворчо-колористичного означення 

окремих композиційних структур творів, що підсилює сприйняття живописної 

мови у полотнах З. Шолтеса. 

Таким чином, обраний автором дисертації контекст дослідження має 

беззаперечну логіку актуальності та новизни, а  відповідно представляє наукову 

цінність у сегменті мистецтвознавчої науки. Побудована ним цілісна картина 

творчого портрету З. Шолтеса в контексті розвитку образотворчого мистецтва 

Закарпаття ХХ століття є добротним доповненням мистецтвознавчих 

напрацювань в контексті загального аналізу такого мистецького явища, як 

закарпатська школа живопису. 

Структурний принцип викладу дослідження не викликає заперечень і 

цілком логічно та послідовно вирішує завдання, висунуті автором. 

Запропоновані методи та засоби мистецтвознавчого аналізу допомагають 

вирішити проблеми, що закладені в дисертації. Слід відзначити вірність 

виставлених акцентів у процесі опрацювання значної кількості живописних 

творів та інших фактологічних ресурсів, змістовне виявлення загальної картини 

основних етапів становлення та розвитку творчої постаті З. Шолтеса. Автор 

демонструє наукову ерудицію у застосуванні опрацьованої літератури, 

оперуючи принципами її синтезу, логічного аналізу та цитування. 
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Дисертаційне дослідження Віктора Штеця, як і належить, розпочинається 

з вивчення стану дослідженості обраної теми. У першому розділі береться до 

уваги джерельна база та матеріали, що були опрацьовані попередніми авторами. 

Окремо дослідник самостійно проводить розвідку у вигляді інтерв’ю з родиною 

митця. Важливу частину предмету дослідження складають маловідомі твори 

художника, приватні архіви, які раніше не потрапляли в поле зору попередніх 

дослідників. 

 

Другий розділ дисертаційного дослідження присвячено розгляду 

особливостей історико-культурної ситуації в регіоні та передумов становлення 

закарпатської художньої школи. Автор логічно наводить окремі приклади 

взаємовпливів мистецьких центрів, приватних шкіл та академій Європи з 

творчим середовищем Закарпаття, що перебувало на стадії формування та 

розвитку; закономірно обумовлює роль творчих особистостей А. Ерделі та Й. 

Бокшая у вишколі та зрості митців, що становили підвалини фундаменту 

закарпатської школи живопису. Цілком змістовно автор означує місце та роль у 

цьому процесі творчої постаті З. Шолтеса, котрий, на думку автора, відбувся в 

значній мірі пленерним художником та перебував під впливом творчого методу 

Й. Бокшая. 

 

У третьому розділі дисертації розглянуто важливі етапи творчого 

зростання митця. Тут автор акцентує на змістовній частині творчого доробку З. 

Шолтеса. Особливістю розділу є виявлення концептуальної основи творчого 

методу на основі узагальнення попередніх практик художника. Дослідник 

структурно вивів основні періоди, в яких виявив окремі творчі досвіди 

практичної діяльності, що представлено у додатках у формі схем і таблиць. 
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Розділ четвертий охоплює та виявляє сутність художньо-естетичних 

позицій творчого досвіду З. Шолтеса. Зокрема дослідник виокремлює ознаки 

домінант жанрового діапазону, аналізує окремі стильові особливості 

живописного доробку, визначає концептуальні пріоритети. На відміну від 

попередніх розділів, тут дисертант відкриває окремі мистецтвознавчі категорії, 

що стосуються класифікації пейзажного жанру у творчості З. Шолтеса. 

Важливим, на наш погляд, є логічно виведена творча позиція і роль З. Шолтеса 

в контексті українського образотворчого мистецтва та закарпатського зокрема. 

 Змістовно вірним теоретичним завершенням роботи сприймаються 

підсумкові висновки, що відповідають поставленим меті та завданням, чітко 

сформульовані і достатньо обґрунтовані. Така позиція автора дозволяє нам 

стверджувати, що сьогодні захищається праця, яка є вагомим науковим 

доробком у контексті дослідження діяльності мистецьких постатей українського 

живопису на прикладі творчості З. Шолтеса. Незаперечним підтвердженням 

вагомості наукових положень дисертації, окрім значної кількості літературних 

та архівних джерел, є альбомна частина роботи, а також структурні схеми і 

таблиці. Заслуговує високої оцінки здобувача наукова ерудиція, оперування  

величезним матеріалом, його логічно-мотивоване концептуальне викладення, як 

опосередковано, так і у взаємозв’язку з суміжними науками.   

 

Зауваження і пропозиції 

Відзначаючи в цілому високу якість проведеного дослідження, слід 

зробити окремі зауваження та пропозиції: 

 

1. У структурі підрозділу – 3.2. "Початок професійної діяльності та творчі 

контакти З. Шолтеса у 1933 – 1948 роках." , на ст. 97, слід вважати більш 

доцільним формулювання підрозділу - "Професійна діяльність та творчі 

контакти З. Шолтеса у 1933 – 1948 роках ", оскільки  зазначені роки 

визначають окремі віхи, а не початок професійної діяльності; 
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2. На ст. 4. у реченні: «Питомим фактором формування нової школи стали 

вплив романтизму та академізму угорського мистецтва кін. ХІХ ст….», на 

нашу думку, термін «академізм» слід замінити на термін «реалізм», 

оскільки засади угорського образотворчого мистецтва зазначеного 

періоду вибудовані на творчості М. Мункачі, Б. Секеї, Д. Бенцур, І. Ревес, 

Ш. Голлоші, К. Ференці, які сповідували принципи реалізму та 

безпосередньо впливали на формування творчих постатей А. Ерделі та Й. 

Бокшая, а також їх учнів; 

3. На ст. 70. У реченні: «Метод вільної студійної роботи дозволив професору 

(керівнику) не дотримуватись загальновизначених методів навчання, а 

пропонував власну систему». Доцільно було б означити науково-логічний 

термін «академічний», який побутував у тогочасних мистецьких закладах 

Європи; 

4. На ст. 77. автором застосовано географічну назву міста в Румунії – 

Мараморош Сігот. Слід вважати за вірне - Мараморош Сігет; 

5. На ст. 81. зазначено, що серед учнів А. Ерделі є Ф. Манайло. Слід 

зауважити, що творчість Ф. Манайла формувалася у Празі і долучився він 

до когорти митців як самостійний автор; 

6. На ст. 136., у реченні: "Портрети З. Шолтеса є економічні з точки зору 

використання засобів виразності...", слід вважати за доцільним 

застосування терміну "лаконічні" ніж "економічні", оскільки більш чітко 

означується проблема виразності образотворчих засобів. 

 

ВИСНОВОК 

Незважаючи на вищезгадані зауваження, можна з впевненістю 

стверджувати, що дисертаційне дослідження Штеця Віктора Олексійовича на 

тему «Творчість Золтана Шолтеса у контексті розвитку образотворчого 

мистецтва Закарпаття ХХ століття» є цілком новітньою та завершеною працею, 

яка містить нові науково-обґрунтовані результати та має важливе значення для 

розвитку мистецтвознавчої науки.  

Проблематика роботи, завдання та методи їх виконання відповідають 

спеціальності 17.00.05 образотворче мистецтво. 
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Основні положення дисертації повністю відображені в авторефераті, 

висвітлені у 15 наукових статтях. Рівень і кількість їх апробацій свідчить про 

високий рівень здобувача як ученого. 

Зазначена робота відповідає вимогам ДАК України щодо дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук, а її автор Штець Віктор 

Олексійович заслуговує на присвоєння йому наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво. 

 

 

 

 

 

Луценко Ігор Вікторович – 

Кандидат мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05  

– образотворче мистецтво, доцент кафедри рисунку 

Закарпатської академії мистецтв 

 

 

 

 

 

 

Підпис доцента Луценка І. В. засвідчую,  

ректор ЗАМ проф.                                                                            Небесник І. І. 


